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Kallelse och ärendelista till 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Tid: Torsdagen den 24 september 2020, kl 18.30   
Plats: Lilla Park, Kulturkvarteret 
 
Demokraticafé och planerade föredragningar ställs in med anledning av Coronapandemin. 
 
Med anledning av Corona-pandemin/Covid-19 är antalet ledamöter reducerade till 17 st vid sammanträ-
det, detta har skett i samråd med kommunfullmäktiges gruppledare. 
Ledamöter/ersättare som inte ska tjänstgöra vid sammanträdet uppmanas att inte närvara! 
 
Hjo 2020-09-17 
 
Michael Kihlström Thomas Lindberg 
Ordförande Sekreterare 

Ärendelista 
 
Ärende Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Upprop  

2. Val av protokollsjusterare och 
fastställande av tid för justering 

Linnéa Hultmark (C) och Bodil Hedin (S) utses att tillsammans 
med ordföranden justera protokollet. 
Ersättare: Petter Jönsson (L) och Merja Wester (S). 
Justeringstid: Måndag 28 september 2020, kl 16.00. 

3. Fastställande av dagordning  

4. Allmänhetens frågestund  

5. Frågestund  

Information: 
Utbildning i Agenda 2030 c:a 45 min 
Hållbarhetsstrateg Annica Carter och 
folkhälsostrateg Christina von Tell 

Utbildningen har spelats in och kommer att skickas ut digitalt till 
samtliga ledamöter och ersättare så att de som inte närvarar på 
mötet kan ta del av den. Utbildningen utgör startskottet för den 
kommande Vision- och målöversynen.  

6. Remiss för tillstyrkan enligt 16 kap 
4 § Miljöbalken av Eolus vind AB:s 
ansökan om tillstånd för vindkrafts-
park i Fågelås, Hjo kommun 
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens 
1:e vice ordförande Britt-Marie 
Sjöberg (C) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att till-
stånd ges enligt Eolus Vind AB:s ansökan, Länsstyrelsens dnr 
551-32878-2020, för Vindkraftpark i Fågelås, Hjo kommun. 



 
 
 

Sidan 

2 (3) 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
 

Ärendelista (forts) 
 

 

7. Kommuninvest ekonomisk före-
ning: Bekräftelse av borgensförbin-
delse, regressavtal och avtal om 
motpartsexponeringar / Förläng-
ning av borgen m m 
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 
- Hjo kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av 

den 6 september 1996 (”Borgensförbindelsen”), vari Hjo 
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen 
skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommunin-
vest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest 
äger företräda Hjo kommun genom att företa samtliga nöd-
vändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av bor-
gen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommunin-
vests nuvarande och blivande borgenärer, 

- Hjo kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 
Hjo kommun den 5 september 2011, vari det inbördes an-
svaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det 
fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Bor-
gensförbindelsen, alltjämt gäller,  

- Hjo kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 
Hjo kommun den 5 september 2011, vari Hjo kommuns an-
svar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat regleras, alltjämt gäller, samt 

- utse kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker och 
ekonomichef Lennart Andersson att för Hjo kommuns räk-
ning underteckna alla handlingar med anledning av detta be-
slut. 

8. Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning 
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
det reviderade förslaget till kommunfullmäktiges arbetsord-
ning. 

9. Revidering av kommunstyrelsens 
reglemente 
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
det reviderade förslaget till kommunstyrelsens reglemente. 

10. Avgifter för förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk omsorg 
Ansvarig politiker: Barn- och ungdoms-
utskottets ordförande Ann-Christine 
Fredriksson (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
- anta dokumentet Avgifter för förskola, fritidshem och annan 

pedagogisk omsorg, samt 
- upphäva tidigare dokumentet Riktlinjer och avgifter för för-

skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 
11. Avfallshantering Östra Skaraborg: 

Avfallstaxa att gälla fr o m 2021-01-
01 
Ansvarig politiker: Tekniska utskottets 
ordförande Lars Glad (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
förslag till ny gemensam avfallstaxa för Avfallshantering Östra 
Skaraborg fr o m 2021-01-01. 

12. Valärenden 
 

- Val av 1 representant i Samordningsförbundet Skaraborg för 
åren 2021 – 2022. 

- Entledigande från kommunala uppdrag – Sandra Lind (S). 
13. Nya motioner att anmäla  
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14. Anmälningsärenden  
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Samhällsbyggnad Sidan

1(2)
Enhet

Samhällsbyggnad

Datum 

2020-07-29

Dnr

2020–189

Handläggare

Svante Andrén 

Mottagare 

Kommunfullmäktige 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 01, www.hjo.se 

Remiss för tillstyrkan enligt 16 kap 4 § Miljöbalken av Eolus vind 
AB:s ansökan om tillstånd för vindkraftspark Fågelås Hjo kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att tillstånd ges enligt Eolus 
Vind AB:s ansökan, Länsstyrelsens dnr 551-32878-2020, för Vindkraftpark i Fågelås, Hjo kommun. 

Sammanfattning 

Eolus vind AB har lämnat in en ny ansökan om tillstånd för vindkraftpark i Fågelås. Ansökan 
omfattar uppförande av 10 vindkraftverk med en maximal höjd av 250 meter samt därtill hörande 
anläggningar och kringutrustning. Det ansökta området är detsamma som i den ändringsansökan 
som kommunfullmäktige tillstyrkte i oktober 2019. Se bifogade handlingar, Remiss för kommunens 
tillstyrkande av Fågelås vindkraftpark, Länsstyrelsen i Västra Götaland, dnr 551-32878-2020. 

Vid ändringsansökans inlämnande i mars 2019 fanns osäkerheter om ansökan skulle kunna prövas 
som ett ändringstillstånd till följd av ändringens omfattning. Eolus inledde därför i maj 2019 en 
parallell tillståndsprocess för en ny prövning av vindkraftsparken. Ansökan har lämnats över till 
Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation som är tillståndsmyndighet.  

Enligt 16 kap. 4 § miljöbalken får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges om den kommun 
där anläggningen ska uppföras har tillstyrkt det. Bestämmelsen syftar i grunden till att bevara det 
kommunala planmonopolet. Miljöprövningsdelegationen önskar nu svar på om kommunen 
tillstyrker att tillstånd ges. För att det ska vara tydligt om kommunen tillstyrker eller avstyrker 
tillstånd, bör ställningstagandet innehålla en klar formulering om detta. Detta innebär också att 
villkor för ett tillstyrkande inte får ställas. Remissen avser endast frågan om kommunen tillstyrker 
vindkraftsverksamheten. En annan remiss skickas separat till kommunens miljönämnd eller 
motsvarande, som då har möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. 
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Förvaltningens bedömning är att ändringsansökan inte strider mot redan gjorda ställningstaganden i 
gällande Översiktsplan 2010 och det tematiska tillägget vindkraftsplanen. Etableringsområdet i 
ansökan omfattas av Energimyndighetens beslutade riksintresseområden för vindbruk. Hjo kommun 
har bekräftat detta anspråk och området är utpekat som ett potentiellt område för vindkraft, 
område 2, i vindkraftsplanen. Del av ansökt området är ett s.k. påverkansområde med särskilt 
behov av hinderfrihet men ligger inte inom stoppområdet för vindkraft. 

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2020-07-29 
Remiss för kommunens tillstyrkande av Fågelås vindkraftpark, Länsstyrelsen i Västra Götaland, dnr 
551-32878-2020 

Skickas till

Samhällsbyggnad

Byggnadsnämnden Hjo kommun 

Miljöprövningsdelegationen. vastragotaland@lansstyrelsen.se ange dnr 551-11859-2019 

Svante Andrén 

Samhällsbyggnadschef 



Samhällsbyggnad Sidan
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Enhet

Samhällsbyggnad

Datum 

2020-07-29

Dnr

2020–189

Handläggare

Svante Andrén 

Mottagare 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 01, www.hjo.se 

Tjänsteskrivelse remiss för tillstyrkan enligt 16 kap 4 § Miljöbalken 
av Eolus vind AB:s ansökan om tillstånd för vindkraftspark Fågelås 
Hjo kommun 

Ärendet- Ny ansökan om vindkraftspark i Fågelås juli 2020 

Eolus vind AB har lämnat in en ny ansökan om tillstånd för vindkraftpark i Fågelås. Ansökan 
omfattar uppförande av 10 vindkraftverk med en maximal höjd av 250 meter. Det ansökta området 
är detsamma som i den ändringsansökan som kommunfullmäktige tillstyrkte i oktober 2019. 
 
Vid ändringsansökans inlämnande i mars 2019 fanns osäkerheter om ansökan skulle kunna prövas 
som ett ändringstillstånd i enlighet med 16 kap. 2 § Miljöbalken till följd av ändringens omfattning. 
Eolus inledde därför i maj 2019 en parallell tillståndsprocess för en ny prövning av parken enligt 9 
kap. Miljöbalken. Denna ansökan omfattar uppförande och drift av upp till 10 vindkraftverk med en 
maximal totalhöjd på 250 meter samt därtill hörande anläggningar och kringutrustning inom samma 
område som i tidigare ändringsansökan. Se bifogade handlingar, Remiss för kommunens tillstyrkande av 
Fågelås vindkraftpark, Länsstyrelsen i Västra Götaland, dnr 551-32878-2020. 

 
Ansökan har lämnats över till Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation som är tillståndsmyndighet. 
Enligt 16 kap. 4 § miljöbalken får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges om den kommun 
där anläggningen ska uppföras har tillstyrkt det. Bestämmelsen syftar i grunden till att bevara det 
kommunala planmonopolet. Miljöprövningsdelegationen önskar nu svar på om kommunen 
tillstyrker att tillstånd ges. För att det ska vara tydligt om kommunen tillstyrker eller avstyrker 
tillstånd, bör ställningstagandet innehålla en klar formulering om detta. Detta innebär också att 
villkor för ett tillstyrkande inte får ställas. 

Remissen avser endast frågan om kommunen tillstyrker vindkraftsverksamheten. En annan remiss 
skickas separat till kommunens miljönämnd eller motsvarande, som då har möjlighet att lämna 
synpunkter på ansökan. 
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Förvaltningens förslag till beslut och motivering

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att tillstånd ges enligt Eolus 
Vind AB’s ansökan avseende Vindkraftpark i Fågelås, Hjo kommun.  

Motivering

Förvaltningens bedömning är att ansökan inte strider mot redan gjorda ställningstaganden i 
Översiktsplan 2010 och det tematiska tillägget vindkraftsplanen. I Översiktsplan 2010 anges under 
riktlinjer för energiförsörjningen att ”Kommunen är positivt inställd till en utbyggnad av vindkraft. 
Etablering av vindkraftverk ska ske i överrensstämmelse med ställningstagande i gällande 
vindkraftsplan”. Vindkraftsplanens syfte är att utgöra ett underlag för strukturerad utbyggnad av 
vindkraft i Hjo kommun. Genom vindkraftsplanen har kommunen och de granskande 
myndigheterna tagit ställning till frågor avseende lokaliseringen av vindkraft i kommunen och den 
ger tydliga signaler om vilka områden som anses vara lämpliga för etablering. Etableringsområdet i 
ansökan omfattas av Energimyndighetens beslutade riksintresseområden för vindbruk. Hjo kommun 
har bekräftat detta anspråk och området är utpekat som ett potentiellt område för vindkraft, 
område 2, i vindkraftsplanen. Del av ansökt området är ett s.k. påverkansområde med särskilt 
behov av hinderfrihet men ligger inte inom stoppområdet för vindkraft. 

Bakgrund 
Tidigare tillstånd 2013 

Länsstyrelsen Västra Götaland, Miljöprövningsdelegationen, beviljade 2013-10-17 Triventus 
Windpower AB tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av maximalt 16 vindkraftverk i Fågelås i 
Hjo kommun (diarienummer 551-30363-2012). Tillståndet omfattade uppförande och drift av 16 
vindkraftverk med maximalhöjd 150 meter. Tillståndet är tidsbegränsat till 30 år räknat från det att 
tillståndet tagits i bruk. Uppförandet av vindkraftverken har inte påbörjats.  

Hjo kommun fick inför tillståndsgivningen år 2013 ärendet för tillstyrkan från Länsstyrelsen hösten 
2011 och kommunfullmäktige beslutade 2011-03-07, § 104, att tillstyrka etableringen av 
vindkraftparken Norra Fågelås i Hjo kommun. Rättigheterna till vindkraftsprojektet och tillståndet 
har överlåtits från Triventus till Eolus vind AB. 

 

Ändringsansökan 2019 

Eolus Vind AB ansökte under våren 2019 hos Länsstyrelsen, Miljöprövningsdelegationen om 
ändring av ovan tillstånd för vindkraftpark Fågelås, Hjo kommun. Ändringsansökan avsåg en höjning 
av vindkraftsverkens totalhöjd från 150 meter till 250 meter samt en sänkning av antalet 
vindkraftverk från 16 till 10. Kommunfullmäktige i Hjo kommun tillstyrkte ändringen av verksamheten 
genom beslut den 17 oktober 2019 Kf § 175. 
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Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöprövningsdelegationen, beslutade den 22 april 2020 om 
ändringstillstånd för verksamheten enligt tillståndet givet den 17 oktober 2013. Ändringen innebär 
att tillståndet omfattar uppförande och drift av maximalt 7 vindkraftverk med en 
maximal höjd om 250 meter inom det tillståndsgivna område som framgår av 
kartbilden nedan.  

 

Miljöprövningsdelegationen avslog ansökan om ändringstillstånd i den östra delen av det ansökta 
området. Denna del av området är ett s.k. påverkansområde med särskilt behov av hinderfrihet 
men ligger inte inom stoppområdet för vindkraft. 

Beslutet om ändringstillstånd har överklagats till Vänersborgs tingsrätt, Mark och miljödomstolen, 
av Eolus Vind AB, Skaraborgs naturskyddsförening, Västergötlands ornitologiska förening samt ett 
antal privatpersoner. I överklagandena har föreningarna och privatpersonerna begärt att beslutet 
ska upphävas. Eolus Vind AB har begärt att ytterligare tre vindkraftverk ska få uppföras. 

Beslutsunderlag 

Denna tjänsteskrivelse samt missiv 
Remiss för kommunens tillstyrkande av Fågelås vindkraftpark, Länsstyrelsen i Västra Götaland, dnr 
551-32878-2020 

Skickas till 

Samhällsbyggnad 

Byggnadsnämnden Hjo kommun 

Miljöprövningsdelegationen. vastragotaland@lansstyrelsen.se ange dnr 551-32878-2020 

Svante Andrén 

Samhällsbyggnadschef 



Från: Harri Anita
Till: HJ-FN-Kommunen
Ärende: Remiss för kommunens tillstyrkande av anläggning för vindkraft, Fågelås vindkraftspark
Datum: den 15 juli 2020 10:19:35

Remiss för kommunens tillstyrkande av anläggning för vindkraft

Eolus Vind AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om tillstånd till vindkraftsverksamhet på
fastigheterna Linderyd 1:1 m.fl. i Hjo kommun. Ansökan med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning kan laddas ned via länken nedan.

Miljöprövningsdelegationen önskar svar på om kommunen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken
tillstyrker att tillstånd ges.

Svar med kommunens ställningstagande ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast
den 17 augusti 2020 och bör skickas in digitalt till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange
diarienummer 551-32878-2020 i ämnesraden. Digitala handlingar bör vara av ett format som
möjliggör bearbetning av textmaterialet.

Information

För att det ska vara tydligt om kommunen tillstyrker eller avstyrker tillstånd, bör
ställningstagandet innehålla en klar formulering om detta. Detta innebär också att villkor för ett
tillstyrkande inte får ställas

Denna remiss avser endast frågan om kommunen tillstyrker vindkraftsverksamheten. En annan
remiss skickas separat till kommunens miljönämnd eller motsvarande, som då har möjlighet att
lämna synpunkter på ansökan.

Bilagor
Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen

 
 
Hälsningar Anita Harri
____________________________ 
Anita Harri 
Handläggare
Miljöskyddsavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
403 40 Göteborg
010-224 54 42
anita.harri@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
 

Dessa filer är bifogade i meddelandet:

Filnamn Storlek



32878-2020 Fågelås MKB med bilagor.pdf 100 MB

32878-2020 Fågelås Ansökan med bilagor.pdf 10 MB

Klicka på följande länk för att ladda ner de bifogade filerna:
https://filskick.lansstyrelsen.se/message/cg1sGt4xea2flqoXOGo8i4

De bifogade filerna är tillgängliga fram till: 2020-08-14.

Meddelande från Länsstyrelserna:
Tryck aldrig på en fil eller länk i ett mejl om du är osäker på vem som har skickat mejlet
eller inte vet vad länken går till. Om du är osäker på vad länken innehåller men att du
känner igen avsändaren ber vi dig att först kontakta avsändaren och fråga om innehållet
i mejlet innan du använder dig av länkar eller filer i mejlet.

Information in english
 



7



Stab Sidan 

1(2) 
Enhet 

Ekonomi 

Datum 

2020-07-13 

Dnr 

2020-194 

Handläggare 

Lennart Andersson 

Mottagare 

Kommunstyrelsen 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 01, www.hjo.se 

Kommuninvest ekonomisk förening: Bekräftelse av borgensförbin-
delse, regressavtal och avtal om motpartsexponeringar / Förlängning 
av borgen m m 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

- Hjo kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 6 september 1996 (”Borgensför-
bindelsen”), vari Hjo kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att
Kommuninvest äger företräda Hjo kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommunin-
vests nuvarande och blivande borgenärer.

- Hjo kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Hjo kommun den 5 september 2011,
vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommunin-
vests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

- Hjo kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Hjo kommun den 5 september 2011,
vari Hjo kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras,
alltjämt gäller.

- utse kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker och ekonomichef Lennart Andersson att
för Hjo kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Sammanfattning 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt 
från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Även Regressavtal och 
Garantiavtal riskerar, mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltig-
hetstiden för Hjo kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut. 
Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse av-
talen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Hjo kommun innan avtalens 
giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, som bekräftar att avtalen alltjämt är gällande, 



 2(2) 

 
samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen. 

 

För ytterligare bakgrundsbeskrivning hänvisas till Kommuninvests skrivelse av den 17 mars 2020, 
vilken bifogas. 

 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens missiv 2020-07-13. 
Kommuninvests skrivelse 2020-03-17. 
Borgensförbindelse 1996-09-06. 
Regressavtal 2011-09-05. 
Garantiavtal 2011-09-05. 

 

Skickas till 
Kommuninvest ekonomisk förening/Advokatfirman Lindahl 
Kommundirektör 
Kanslichef 
Ekonomichef 

 

 

Lennart Andersson 
Ekonomichef  
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Stab Sidan 

1(2) 
Enhet 

Kansli 

Datum 

2020-08-26 

Dnr 

2015-184 

Handläggare 

Thomas Lindberg 

Mottagare 

Kommunstyrelsen 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 19, www.hjo.se 

Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning för möjliggörande av 
deltagande på distans med mera 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta det reviderade förslaget till 
kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Sammanfattning 
Förslag till ny paragraf i arbetsordningen: 

Deltagande på distans 5 kap 16 § KL 

§ 17

Fullmäktige får om särskilda skäl föreligger sammanträda med ledamöterna närvarande på distans.
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre arbetsdagar innan sammanträdet anmäla detta
till kanslienheten. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans.

Enligt kommunallagen kan ledamöter delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige så 
beslutar. Fullmäktiges arbetsordning ska i så fall innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning 
sådant deltagande får ske. 

Ett antal krav måste vara uppfyllda: Ljud- och bildöverföringen måste ske i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Det innebär att det således inte är tillräckligt att de närvarande ledamöterna kan se de som deltar 
på distans utan även motsatsen måste gälla samt att distansdeltagarna ska kunna se övriga som 
deltar på distans. 

Om ljud- eller bildkvalitet på överföringen varierar anses inte alla deltagare delta på lika villkor. 
Detta medför att sammanträdet behöver ajourneras till dess att kvaliteten återställts. Vidare krävs 
att distansdeltagarna kan ta del av samtliga handlingar som delas ut på sammanträdet eller 
presenteras på annan vis. 

Deltagande i öppna voteringar kan ske på distans. Vid slutna omröstningar krävs en teknisk lösning 
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som säkerställer att valhemligheten kan bibehållas. 

I förvaltningens förslag framgår att distansdeltagande är möjligt endast om särskilda skäl föreligger 
samt efter ordförandes godkännande. Detta medför att fysisk närvaro är huvudregeln och att 
slentrianmässigt distansdeltagande ska undvikas. 

Förslaget enligt ovan möjliggör formellt för fullmäktige att hålla sammanträden på distans. För 
närvarande saknas dock de tekniska förutsättningarna för att genomföra detta fullt ut. 

I samband med förslag om ändring av arbetsordningen har även vissa redaktionella ändringar gjorts, 
bland annat har kommunchef bytts ut mot kommundirektör och paragrafhänvisningar avser numera 
2017 års kommunallag. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens missiv 2020-08-26.  
Kommunfullmäktiges arbetsordning fastställd 2015-05-28. 

Skickas till 
Kansliet 
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Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Antalet ledamöter i fullmäktige 
1 § Fullmäktige har 33 ledamöter. 

 I Vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare. 

Presidium (5 kap 11 § KL) 
2 § De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 

ledamöterna en ordförande samt en vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges 
presidium. Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av 
december. 

 Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 
 

Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 
i den mån ordföranden anser att det behövs. 
 

3 § Kommunfullmäktiges presidium har till uppgift att: 

- utveckla kommunfullmäktiges arbete, 

- förstärka kontakten mellan kommunfullmäktige och civilsamhället. 

4 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör den som har varit ledamot i 
fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem 
vara ålderspresident. 

 
5 § Om ordföranden eller vice ordföranden avgår som ledamot eller från sin presidiepost, 

bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av 
tjänstgöringstiden för den som har avgått. 

6 § Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan vara närvarande vid sammanträde 
med fullmäktige fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.  

7 § Ordföranden kan under pågående fullmäktigesammanträde lämna över ansvaret att leda 
sammanträdet till vice ordföranden. 

Tid och plats för sammanträdena (5 kap 12 § KL) 

8 § Fullmäktige beslutar årligen om plats och tid för sina sammanträden. Som regel 
sammanträder fullmäktige i Medborgarhuset Park den sista torsdagen i månaden, klockan 
18.30.  

Ordföranden får efter samråd med vice ordföranden bestämma annan plats och/eller tid 
för ett visst sammanträde. 
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9 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige 

första gången i oktober. 

 Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd 
med kommunstyrelsens presidium. 

 
10 § Extra sammanträde skall hållas om kommunstyrelsen eller minst en tredjedel av 

fullmäktigeledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. 

 Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med 
vice ordföranden. 

 
 En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska 

innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra 
sammanträdet. 

 
11 § Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden, efter samråd med vice 

ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

 Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och 
ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast anslås på kommunens anslagstavla. 

Kungörelse 

12 § Kommunfullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering 
om sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens hemsida. 

13 § Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas 
ska införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett 
visst sammanträde begränsa annonseringen. 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 

14 § Sammanträdena bör avslutas före klockan 23.00. 

Ordföranden skall före detta klockslag fråga fullmäktige om sammanträdet skall slutföras 
samma dag eller om fullmäktige ska avbryta sammanträdet och hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår 
 
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde en senare dag, utfärdar 
ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet. 
 
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I 
ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är 
närvarande när sammanträdet avbryts om tid och plats för det fortsätta sammanträdet. 

Ärenden och handlingar till sammanträdena 

15 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden när fullmäktige ska 
behandla ett ärende, om ej annat följer av lag. 
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16 § Kallelse till sammanträde skall vara ledamöter och ersättare tillhanda senast en vecka 

innan sammanträdet. 

 Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden 
som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot före sammanträdet. 

 
 Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska tillställas 

ledamöter och ersättare före sammanträdet. 
 

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. De ledamöter som inte har 
förutsättningar att motta handlingar elektroniskt får efter anmälan om det kallelse och 
handlingar skickade med vanlig post. 

 
 Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen 

under sammanträdet. 
 
 Interpellationer och enkla frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det 

sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 

17 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde ska snarast anmäla detta till 
kansliet, kommunens kontaktcenter som låter kalla in den ersättare som står i tur att 
tjänstgöra. 

18 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar 
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

 Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 
 
19 § Det som sagts om ledamot i 17 - 19 §§ gäller också för ersättare, som kallats till 

tjänstgöring. 

20 § Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra 
under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl bör inträde ske 
under pågående handläggning av ett ärende. 

Deltagande på distans 5 kap 16 § KL 

21 § Fullmäktige får om särskilda skäl föreligger sammanträda med ledamöterna närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  
 
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges 
sammanträde. 
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre arbetsdagar innan sammanträdet 
anmäla detta till kanslienheten. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans.  
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Upprop 

22 § En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig 
under hela sammanträdet. 

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. 

Upprop ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när 
ordföranden anser att det behövs. 

Platser vid sammanträdet 

23 § Fullmäktiges presidium bestämmer om ledamöternas placering i sammanträdeslokalen. 

Tjänstgörande ersättare tar ledamots plats. 

Protokollsjusterare 

24 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justering av protokollet från 
sammanträdet. 

 Sedan uppropet har förrättats enligt 21 §, utser fullmäktige två tjänstgörande ledamöter 
och ersättare för dessa att tillsammans med ordföranden justera protokollet från 
sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

Turordning för handläggning av ärendena 

25 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen. 

 Fullmäktige kan besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 
 
 Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte 

finns med i kungörelsen. 
 
 Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde 

för att återuppta det senare under sammanträdet. 

Yttranderätt vid sammanträdena 

26 § Rätt att delta i överläggningen har: 

- ordföranden och vice ordföranden i en nämnd, gemensam nämnd eller utskott, samt 
kommunens representanter i ett kommunalförbunds direktion vars 
verksamhetsområde ett ärende berör får delta i överläggningen i ärendet. 

- ordföranden och vice ordföranden i en fullmäktigeberedning får delta i 
överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt. 

- ordföranden i en nämnd, utskott eller någon annan som besvarar en interpellation 
eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret. 

- styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 och 18 §§ 10 kap 2 § 
KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 
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27 § Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 

revisionsberättelsen och årsredovisningen. Revisorerna får också delta i överläggningen, 
när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas egen förvaltning. 

28 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordföranden i den utsträckning som det behövs 
kalla ordföranden och vice ordföranden i nämnderna, gemensamma nämnder och 
revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 
Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

 Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice 
ordföranden i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 
sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

 
29 § Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. 

 Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 
sammanträdena. 

Talarordning och ordningen vid sammanträdena 

30 § Ledamot skall hålla sitt anförande från talarstolen eller annan plats som ordföranden 
bestämmer. 

 Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken 
han eller hon anmält sig och blivit uppropad. 

 
 Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg 

på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. 

 
 Högst två repliker får göras av varje ledamot under ett replikskifte. 
 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse 
av ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare 
under hens anförande. 

 
Ordföranden kan avvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter 
tillsägelse. 

 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 
upplösa sammanträdet. 

Yrkanden 

31 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de 
har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter 
får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det 
enhälligt. 
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 Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 

avfatta det skriftligt. 

Deltagande i beslut (4 kap 25 § första stycket KL) 

32 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden, innan beslut fattas. 

 En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
fullmäktige fattar det med acklamation. 

Omröstningar (4 kap 24-27 §, 5 kap 52-57 §§ KL, samt 2 § lag (1992:339) 
om proportionellt valsätt)  

33 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts 
att justera protokollet. 

 Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet 
sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

 
 Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter 

får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en 
avgiven röst efter klubbslaget. 

 
 Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning 

genomföras omedelbart. 
 
34 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet 

avser samt vara omärkt, enkel och sluten. En valsedel är ogiltig: 

- om den upptar namnet på någon som inte är valbar, 

- om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, eller 

- om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

 Det som nu sagts gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. 
För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

Reservation 

35 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under 
den sammanträdesdag beslutet fattades. 

Motioner (5 kap 19 § p KL) 

36 § En motion 
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- ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. 

-  får inte ta upp ämnen av olika slag. 

- väcks genom att den ges in till kansliet, eller vid ett sammanträde med 
fullmäktige. 

 En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde. 

 
 Ledamot eller grupp som inlämnat motion får vid det sammanträde motionen överlämnas 

eller anmäls redogöra för motionens innehåll. Någon överläggning får inte ske i samband 
med presentationen. 

 
37 § Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts 

färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
oktober. 

Företagens initiativrätt (10 kap 2 § och 5 kap 22 § 5 p KL) 

38 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 och 18 §§ 10 kap 2 § KL får väcka 
ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att 
fullmäktige får ta ställning till. 

Interpellationer (5 kap 5-63 §§ KL) 

39 § En interpellation skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Den 
skall ges in till kansliet senast 14 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser 
att ställa den. 

 En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 

 
 En interpellation bör besvaras under det sammanträde som interpellationen ställs. 
 
 Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer 

att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen. 
 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den 
sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. 

 
 Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 eller 

18 §§ 10 kap 2 § kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts 
överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara 
interpellationen. 

 
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av 
interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett 
kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har 
särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 
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En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller 
inte. 

 
40 § Interpellation skall avse ämne som hör till fullmäktiges, en nämnds, eller en 

fullmäktigeberednings handläggning. Den får inte avse myndighetsutövning mot enskild. 

Interpellation skall ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering. Den bör 
ställas i angelägenhet av större intresse för kommunen. 
 
I samma interpellation får inte behandlas frågor av olika slag. 
 
Interpellation får, förutom till ordföranden i styrelse, annan nämnd eller 
fullmäktigeberedning, även ställas till ordföranden i utskott till styrelsen, av fullmäktige 
utsedd ordförande i styrelse för aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse, samt till 
majoritetens representant i kommunalförbunds direktion. 
 
Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation får ställas. 

 

Fråga (5 kap 64 §§ KL) 

41 § Ledamöter och tjänstgörande ersättare får vid frågestund ställa frågor till ordföranden i 
styrelse, annan nämnd eller fullmäktigeberedning, till ordföranden i utskott till styrelsen, av 
fullmäktige utsedd ordförande i styrelse för aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse, 
samt till majoritetens representant i kommunalförbunds direktion. 

 Fråga skall vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, och inlämnas till kansliet senast 
45 minuter innan sammanträdets början. 

 
 Frågan skall ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med en kort inledande 

förklaring. 
 
 Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en fråga får ställas. 
 
 Ordföranden avgör i vilken ordning frågorna skall besvaras. 
 
 Svar lämnas muntligen. 
 
 Reglerna om överlämnande av interpellation gäller i tillämpliga delar också på fråga. 
 
 När fråga besvaras, får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i 

överläggningen. 
 
 Replikskiftet får innehålla högst två repliker per ledamot. 
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Allmänhetens frågestunder 

42 § Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid 
fullmäktiges sammanträden, när fullmäktiges presidium anser det lämpligt. 

 I kungörelsen till sammanträdena skall anges att allmänhetens frågestund skall förekomma. 
Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar de ärenden som finns upptagna 
i kungörelsen. 

 
 Frågan skall inlämnas till kansliet senast 45 minuter innan sammanträdets början.  
 
 Frågan skall vara skriftlig och avse ämne inom ramen för fullmäktiges handläggning. 
 
 Fullmäktiges presidium avgör om frågan får ställas. 
 
 Ordföranden bestämmer i förekommande fall den tid fullmäktige skall avsätta för 

frågestunden. 
 
 Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 
 
 Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförande hur frågestunden skall 

genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs 
för att lämna upplysningar under den. 

Offentlig utvärdering av verksamhet (hearing) 

43 § Offentlig utvärdering av kommunal verksamhet - även av de kommunala bolagen - kan 
förekomma när: 

- fullmäktiges ordförande, efter samråd med vice ordföranden, finner anledning därtill, 
eller 

- när en tredjedel av fullmäktiges ledamöter ställer sig bakom ett yrkande om hearing. 
 

 I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att hearing kommer att äga rum och i 
vilken fråga uppgift härom ska också tas in i ortstidningarna. Hearingen hålls i direkt 
anslutning före fullmäktiges egentliga sammanträde. I överläggningar vid dessa 
sammanträden äger endast fullmäktiges ledamöter, tjänstgörande ersättare, 
kommundirektör, representanter för berörd nämnd eller kommunalt bolag rätt att delta. 
Protokollföring behöver inte ske. 

Föredrag med frågestunder 

44 § Föredrag med frågestunder kan förekomma. Ordföranden bestämmer, efter samråd med 
vice ordföranden, om och när föredrag och frågestunder ska förekomma. Protokollföring 
behöver inte ske. 

Allmänpolitiska debatter 

45 § Allmänpolitiska debatter kan förekomma när: 

- fullmäktiges ordförande, efter samråd med vice ordföranden, finner anledning därtill, 
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eller 

- när en tredjedel av fullmäktiges ledamöter ställer sig bakom ett yrkande om 
allmänpolitisk debatt. 
 

Allmänpolitiska debatter skall anges i kungörelse och i annons i ortstidningarna. 
Protokollföring behöver inte ske. 

Beredning av ärendena (5 kap 26-37 §§ KL) 

46 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som 
fullmäktige ska behandla ska beredas. 

 Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av 
sådana ärenden. 

 
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som 
har kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som 
har fattats om beredning av sådana ärenden. 

 

Återredovisning från nämnderna 

47 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återrapportering av 
uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive 
nämnds reglemente. 

Samtliga beslut som fattas av kommunfullmäktige ska om möjligt innehålla en tidpunkt för 
återrapportering och information om vem som är ansvarig för återrapporteringen. 
Återrapporteringen ska innehålla en avstämning i förhållande till beslutet. De beslut som 
inte verkställts ska redovisas vid kommunstyrelsens ordinarie sammanträden i april och 
oktober varje år och därefter rapporteras till nästkommande kommunfullmäktige. Vid 
samma tidpunkt ska uppföljning av bifallna motioner ske. 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning (5 kap 24 § KL) 

48 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

49 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i vilken ordning 
förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställt i revisionsberättelsen ska 
inhämtas från den nämnd eller fullmäktigeberedning mot vilken anmärkningen har riktats. 

Justering av protokollet (5 kap 69 § KL) 

50 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Om två eller flera ledamöter har 
fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer 
i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett. 

 Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den. 
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Expediering och publicering 

51 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av 
besluten i protokollen.  

52 § Styrelsen och kommunens revisorer ska alltid tillställas hela protokollet.  

53 § Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och 
de andra handlingar som upprättats i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutat 
annat. 

54 § Protokollet ska utöver de i 5 kap 70 § KL uppställda kraven på tillkännagivande även inom 
samma tid publiceras på kommunens hemsida. 

Beredning av revisorernas budget 

55 § Presidiet bereder revisorernas budget. 

Arvodesberedning  

56 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige för den löpande 
mandatperioden en arvodesberedning. 

57 § Arvodesberedningen består av en ledamot och en ersättare från varje i fullmäktige 
representerat parti. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige en beredningsledare och en vice beredningsledare 
för den tid som de har valts till ledamöter. 

58 § Valet förrättas på det sammanträde vid vilket fullmäktige väljer styrelsen och övriga 
nämnder.  

59 § Arvodesberedningen bereder ärenden som rör förtroendevaldas arvoden i Hjo kommun. 

60 § Arvodesberedningen får från kommunens nämnder och anställda begära in de 
upplysningar och yttranden som behövs för att arvodesberedningen ska kunna fullgöra 
sina uppgifter.  

Övriga fullmäktigeberedningar  

61 § Fullmäktige får tillsätta en eller flera fullmäktigeberedningar för beredning av vissa 
ärenden eller behandling av vissa frågor. 

62 § Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter i en beredning samt 
mandatperiod för denna, dock längst till mandatperiodens utgång. 

63 § Valbara till fullmäktigeberedningarna är den som vid tidpunkten för sådant val uppfyller de 
villkor som ställs enligt 1 kap 7 § KL.  

64 § En fullmäktigeberedning bereder de ärenden inom sitt uppgiftsområde som fullmäktige 
ska avgöra. 
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65 § En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till 

fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som 
fullmäktigeberedningen finner påkallade.  

66 § En fullmäktigeberedning får från kommunens styrelse, nämnder och anställda begära in de 
upplysningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen skall kunna 
fullgöra sina uppgifter. 

67 § För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad i kommunallagen är föreskrivet 
om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll. 
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Ändring av kommunstyrelsens reglemente för möjliggörande av del-
tagande på distans med mera 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta det reviderade förslaget till kom-
munstyrelsens reglemente. 

Sammanfattning 
Förslag till ny paragraf i kommunstyrelsens reglemente: 

Deltagande på distans  

40 §  

Kommunstyrelsen och dess utskott får om särskilda skäl föreligger sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde för endast äga rum om ljud- och bildöverföringen sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Loka-
len ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid sammanträdet.  

Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla avseende deltagande på distans.   

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre arbetsdagar innan sammanträdet anmäla detta 
till kanslienheten. Sammanträdets ordförande avgör om närvaro får ske på distans. 

Enligt kommunallagen kan ledamöter i kommunstyrelsen och övriga nämnder delta i sammanträden 
på distans. Distansdeltagandet ska ske på samma sätt som motsvarande i fullmäktige, det vill säga 
ljud- och bildöverföring ska ske i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor under hela sammanträdet samt kunna ta del av handlingar och presen-
tationer som läggs fram under mötet. 

Förvaltningens förslag innebär att distansdeltagande är möjligt endast om särskilda skäl föreligger 
samt efter ordförandes godkännande. Detta medför att fysisk närvaro är huvudregeln och att slent-
rianmässigt distansdeltagande ska undvikas. Det är möjligt att ta bort kravet på särskilda skäl och 
att kommunfullmäktige istället överlåter åt kommunstyrelsen att närmare bestämma i vilka situat-
ioner distansdeltagande ska vara möjligt. 

I samband med förslag om ändring av kommunstyrelsens reglemente har förutom vissa redaktion-
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ella ändringar där tjänstebefattningar uppdaterats, även revideringar rörande när hur och när kallel-
ser ska skickas till ledamöter utifrån den förändrade utskicksprocessen. 
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Kanslichefens skrivelse 2020-08-26. 
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Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i övrig lagstiftning gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

Kommunstyrelsens ansvar 

Övergripande ledning och styrning 

1 §  
Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan, med ansvar för kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. 
 
Styrelsen har uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap kommu-
nallagen. 
 
2 §  
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat: 

- utvecklingen av den kommunala demokratin, 
- personalpolitiken, 
- den översiktliga fysiska planeringen, 
- samhällsbyggnads-, mark- och bostadspolitiken, se till att en tillfredsställande markberedskap 

upprätthålls och att planläggning äger rum, 
- naturvårds- och miljövårdsfrågor, 
- energiplaneringen samt främja energihushållningen, 
- socialtjänsten, 
- vård- och omsorgsverksamheten, 
- den kommunala hälso- och sjukvården, 
- skolväsendet, 
- kultur- och fritidsverksamheten, 
- skadeförebyggande arbete för ett gott samhällsskydd, 
- informationsverksamheten, ansvara för att stärka varumärket Hjo samt övergripande mark-

nadsföring av kommunen, 
- sysselsättnings- och näringslivsfrågor och åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och 

näringslivet i kommunen, 
- utvecklingen av informationssystem, IT och kommunikation, 
- vänortsutbyte och internationella kontakter, 
- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet, 
- arbetet med att effektivisera administrationen. 

 
Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa: 

- trafikpolitiken och arbetet med att verka för en tillfredsställande trafikförsörjning. 
 
3 §  
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: 

- leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av hela den kommunala verksamheten, 

- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten, och ekono-
min efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt, 

- arbeta för att kommunens vision förverkligas samt arbeta med mål, riktlinjer och ramar för 
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styrning av hela den kommunala verksamheten, 
- ansvara för att fullmäktiges beslut verkställs, 
- ansvara för att uppföljning sker till fullmäktige, 
- ansvara för drift av kommunens samlade verksamhet, dock inte de ärenden som avser myn-

dighetsutövning och som handhas av byggnadsnämnden eller miljösamverkan östra Skaraborg 
(se särskilda reglementen), 

- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger 
eller annars har intresse i, 

- utveckla brukarinflytandet och medborgardialogen, 
- utveckla och följa upp kommunens gemensamma kärnvärden, 
- tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sam-

manträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i,  
- vara kommunens samordnande och verkställande organ i fråga om kommunens byggnads- 

och anläggningsverksamhet, avseende nybyggnad samt större till- och ombyggnader. 

Kommunstyrelsens verksamhetsansvar 

Barn och utbildning 

4 §  
Inom barn och utbildning fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter bland annat enligt följande lagar: 

- Skollagen 
- Socialtjänstlagen 
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga  
- Lag om vård av missbrukare i vissa fall  
- Föräldrabalken 
- Alkohollagen 
- Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
- Tobakslagen 
- Övriga lagar och förordningar inom verksamhetsområdet 

 
5 §  
Inom barn och utbildning ansvarar kommunstyrelsen för: 

- förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, 
- förskoleklass, 
- grundskola, 
- gymnasieskola, 
- särskola, 
- kommunal vuxenutbildning, 
- vuxenutbildning för utvecklingsstörda, 
- svenskundervisning för invandrare, 
- fristående skolor, 
- elevhälsa, 
- uppföljningsansvar för ungdomar 16-20 år, 
- individ- och familjeomsorgen och vad som i lag sägs om socialnämnden utom vad gäller 

äldre- och handikappfrågor, 
- flyktingmottagning, samt arbetsmarknadsåtgärder. 
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Vård och omsorg 

6 §  
Inom vård och omsorg fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter bland annat enligt följande lagar: 

- Socialtjänstlagen 
- Lagen stöd och service till vissa funktionshindrade 
- Lagen om bostadsanpassningsbidrag 
- Hälso- och sjukvårdslagen 
- Övriga lagar och förordningar inom verksamhetsområdet 

 
7 §  
Inom vård- och omsorg ansvarar kommunstyrelsen för: 

- särskilda boendeformer, 
- hemtjänst, 
- hemsjukvård, 
- rehabilitering, 
- biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktions-

hindrade. 

Kultur, turism och fritid 

8 §  
Inom kultur, turism och fritid fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter bland annat inom följande 
lagar: 

- Bibliotekslagen 
- Övriga lagar och förordningar inom verksamhetsområdet 

 
9 §  
Inom kultur, turism och fritid ansvarar kommunstyrelsen för: 
 

- kulturskola, 
- fritidsverksamhet, 
- föreningsservice, 
- bibliotek, 
- kulturell verksamhet, 
- turism/besöksnäring. 

Samhällsbyggnad 
Plan & Bygg 
10 §  
Inom samhällsbyggnad/plan & bygg fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter bland annat inom föl-
jande lagar: 

- Plan- och bygglagen, avseende översiktlig mark- och vattenanvändning, samt antagande, änd-
ring eller upphävande av detaljplaner då det rör sig om utökat förfarande enligt 5 kap 7 § PBL 
(2010:900) och detaljplaner i de fall exploateringssamverkan regleras i dessa. I dessa fall fat-
tar kommunfullmäktige beslut om antagande 

- Miljöbalken (med undantag av myndighetsutövning) 
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- Övriga lagar och förordningar inom verksamhetsområdet 
 
11 §  
Inom samhällsbyggnad/plan & bygg ansvarar kommunstyrelsen för: 

- uppgifter inom miljö, med undantag av myndighetsutövning, 
- mark- och vattenanvändning, 
- kulturmiljö, 
- trafikförsörjningen. 

 
Teknisk service 
12 §  
Inom samhällsbyggnad/teknisk service fullgör kommunstyrelsen  
kommunens uppgifter inom bland annat följande lagar: 

- Jordabalken 
- VA-lagen 
- Ellagen med behörighetsansvar 
- Övriga lagar och förordningar inom verksamhetsområdet 

 
13 §  
Inom samhällsbyggnad/teknisk service ansvarar kommunstyrelsen för: 

- fastighetsjuridiska ärenden, 
- anläggning, drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parker och andra allmänna plat-

ser, 
- VA-verksamheten, 
- bidrag till enskild väghållning, 
- köp och försäljning av fast egendom, 
- förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter och anläggningar samt lös egen-

dom, 
- kostservice, 
- städservice, 
- fordon/verkstad. 

Övrig verksamhet 

14 §  
Kommunstyrelsen ansvarar för: 

- näringslivsverksamheten, 
- information, 
- IT, 
- internationellt samarbete,  
- de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt, som inte uppdragits åt annan nämnd.  
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Ekonomisk förvaltning 

15 §  
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av fullmäktige medde-
lade föreskrifter härför. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår 
också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder 
som behövs för indrivning av förfallna fordringar. Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk 
förvaltning. 
 
I denna uppgift ingår bland annat att: 

- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, 
- tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana me-

del som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 
- utfärda förbindelser med anledning av fullmäktiges beslut om lån, borgen eller annan ansva-

righet, 
- utgöra styrelse för kommunens donationsstiftelser. 

 

Personalpolitiken 

16 §  
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare och har därvid bland annat att: 

- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållan-
det mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om medbestämmande i arbetsli-
vet, 

- besluta om stridsåtgärd, 
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande för-

hållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 
- lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130), 
- handlägga frågor som faller inom personalorganets verksamhetsområde, 
- anställa kommundirektör, 
- handlägga frågor som rör pensioner och avtalsförsäkringar, 
- besluta om ramar för lönebildningen, 
- fullgöra kommunens arbetsmiljöansvar. 

 

Övrig förvaltning 
Uppgifter enligt speciallagstiftning 
17 §  
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1994:475) om arbetslöshetsnämnd. 
 
18 §  
Kommunstyrelsen ansvarar enligt lag (2006:544) om extraordinär händelse för att minska sårbarhet och 
god förmåga att hantera krissituationer i fred och under höjd beredskap. 
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19 §  
Kommunstyrelsen är trafiknämnd och fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 § lag (1978:234) om nämn-
der för vissa trafikfrågor. 
 
20 §  
Kommunstyrelsen ansvarar enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) för kommunens skydd och för tillsyn 
av säkerhetsskydd inom de kommunala bolagen. 
 
21 §  
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de personregister som styrelsen för sin verksamhet för-
fogar över. Styrelsen ska utse personuppgiftsombud som tillser att personuppgifter hanteras på ett lagligt 
och korrekt sätt. 
 
22 §  
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. 
 
23 §  
Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla. 
 
24 §  
Kommunstyrelsen svarar för kommunens heraldiska vapen. 
 

Delegering från kommunfullmäktige 

25 §  
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden: 

- vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med 
särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit,  

- ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen,  
- styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,  
- ärenden enligt alkohollagen, 
- tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, 
- tillsyn enligt tobakslagen 
- utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen,  
- köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och 

bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt inom av kommunfullmäktige 
fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 

- besluta i förköpsärenden inom den beloppsram och andra riktlinjer som fullmäktige fastställt 
beträffande belopp, område och villkor i övrigt, 

- ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m som inte avser utövande av förköps-
rätt vid aktieöverlåtelse,  

- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens ta-
lan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, 
ingå förlikning och sluta annat avtal,  

- avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell bety-
delse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag 
av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde 
med fullmäktige, 
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- utse ombud för kommunen vid tomtindelning och fastighetsförrättning hos fastighetsbild-
ningsmyndighet och enligt lagen om enskilda vägar med behörighet att på kommunens vägnar 
ansöka om sådan förrättning och att företräda kommunen vid förrättning med den behörig-
het i övrigt som anges i 12 kap 14 § rättegångsbalken. 

- besluta om lokala trafikföreskrifter och dispenser från gällande föreskrifter i enlighet med 
Svenska kommunförbundets cirkulär 1978:157, 

- fastställa avgifter och priser för kopior, böcker, kartor som tillhandahålles allmänheten, 
- fastställa avgifter och priser vid kommunens anläggningar. 

 
26 §  
Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska beslutas av kommunfullmäktige. Rätt 
att besluta i kommunstyrelsens ställe regleras i delegationsordningen. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

27 §  
Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 
 
Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 

Kommunstyrelsens arbetsformer 

Sammansättning 

28 §  
Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 
 
29 §  
Inom kommunstyrelsen skall finnas ett allmänt utskott, tillika budgetberedning, ett tekniskt utskott, ett 
omvårdnadsutskott, ett barn- och ungdomsutskott, samt ett individutskott. 
 
Kommunstyrelsen utser utskotten som består av: 

- allmänna utskottet – sju ledamöter, 
- omvårdnadsutskottet – sju ledamöter och tre ersättare, 
- barn- och ungdomsutskottet – sju ledamöter och tre ersättare, 
- tekniska utskottet – fem ledamöter och två ersättare, samt 
- individutskottet – fem ledamöter, varav tre från barn- och ungdomsutskottet och två från 

omvårdnadsutskottet. 
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30 §  
Allmänna utskottet: 

- har att bereda ekonomi-, personal- och organisationsfrågor som ska handläggas av kommun-
styrelsen och i dessa ärenden lägga fram förslag till beslut, 

- har att bereda ärenden och frågor som rör kommunstyrelsens övergripande ledning och 
styrning, 

- har att bereda kultur-, turism- och fritidsfrågor, vilket framgår av kommunstyrelsens verk-
samhetsansvar ovan, 

- har att bereda ärenden som rör samhällsbyggnad/plan & bygg, vilket framgår av kommunsty-
relsens verksamhetsansvar ovan, 

- har uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde, 
- har att fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till utskottet, 
- är kommunens förhandlingsorgan och ingår kollektivavtal, 
- förbereda kommunstyrelsens förslag till ettårsbudget och verksamhetsplan. 

 
31 §  
Tekniska utskottet: 

- har att bereda ärenden som rör samhällsbyggnad/teknisk service, vilket framgår av kommun-
styrelsens verksamhetsansvar ovan,  

- har uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde, 
- har att fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till utskottet. 

 
32 §  
Omvårdnadsutskottet: 

- har att bereda samtliga ärenden som rör vård och omsorg, förutom individärenden, vilket 
framgår av kommunstyrelsens verksamhetsansvar ovan, 

- har uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde, 
- har att fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till utskottet. 

 
33 §  
Barn- och ungdomsutskottet: 

- har att bereda samtliga ärenden som rör barn och utbildning, förutom individärenden, vilket 
framgår av kommunstyrelsens verksamhetsansvar ovan, 

- har uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde,  
- har att fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till utskottet. 

 
 

34 § 
Individutskottet: 

- har att bereda samtliga individärenden som rör vård och omsorg och barn och ungdom, vil-
ket framgår av kommunstyrelsens verksamhetsområde ovan,  

- har att fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till utskottet. 

Ersättarnas tjänstgöring 

35 §  
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde 
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde 
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
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Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem be-
stämda ordningen. 
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrke-
balansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående samman-
träde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 
  
36 §  
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänst-
göra, sedan ärendet handlagts. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än 
jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

Inkallelse av ersättare 

37 §  
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast själv 
kalla ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra. 

Ersättare för ordförande 

38 §  
Om varken ordföranden, 1:e vice eller 2:e vice ordföranden, kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre 
tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordföran-
dens samtliga uppgifter. 

Sammanträden och tidpunkt 

39 §  
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. 

Deltagande på distans 

40 § 
Kommunstyrelsen och dess utskott får om särskilda skäl föreligger sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde för endast äga rum om ljud- och bildöverföringen sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid sammanträdet 
 
Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla avseende deltagande på distans.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre arbetsdagar innan sammanträdet anmäla detta till 
kanslienheten. Sammanträdets ordförande avgör om närvaro får ske på distans.  
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Kallelse 

41 §  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelse kan skickas 
elektroniskt om styrelsen medger detta. 
 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet. Kallelse till utskott skickas senast tre dagar innan utskottets sammanträde. 
Kallelse till kommunstyrelsen skickas senast sju dagar innan sammanträdet. 
 
 Kallelse skickas samtidigt till kommunstyrelsen och utskotten, Detta görs 13 dagar innan 
kommunstyrelsens möte och tre (3) – fem (5) dagar innan utskottens möte. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som 
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden, 1:e vice eller 2:e vice ordföranden, kan kalla till sammanträde ska den till åldern 
äldste ledamoten göra detta. 
 
Ledamot och ersättare av kommunstyrelsen har rätt att på begäran elektroniskt få ta del av kallelser och 
handlingar till allmänna utskottet, tekniska utskottet, omvårdnadsutskottet och barn- och ungdomsutskot-
tet, oavsett om de sitter som ledamot eller ersättare i utskottet. 

Ordföranden 

42 §  
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att: 

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 

- vid behov påkalla presidieöverläggningar med övriga presidier och främja samverkan mellan 
kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder,  

- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter,  
konferenser och sammanträde om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

Kommunalråd 

43 §  
Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd. 
 
Kommunalrådet ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Kommunalrådets ansvarområde 
sammanfaller med ordförandes enligt ovan. Vidare anges i kommunstyrelsens delegationsordning vad som 
särskilt ankommer på ordföranden att utföra. 
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Insynsplats 

44 §  
I omvårdnads- samt barn- och ungdomsutskotten har varje i kommunfullmäktige representerat parti som 
inte representeras av ledamot eller ersättare i det aktuella utskottet rätt till en insynsplats. 
 

- Representanten utses av partiet och kan ej växla mellan sammanträden. 
- Insynsplats innebär rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. 
- Representanten äger ej rätt att notera sin åsikt till protokollet. 

Justering av protokoll 

45 §  
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redo-
visas skriftligt innan styrelsen justerar den. 

Reservation  

46 §  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamo-
ten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet.  

Delgivning 

47 §  
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommundirektören eller annan anställd som 
styrelsen bestämmer. 
 
Behörig att motta delgivning å styrelsens vägnar är, förutom ordföranden, kommunstyrelsens sekreterare. 

Jäv 

48 §  
I en jävssituation lämnar ledamoten sammanträdesrummet tills ärendet handlagts. 

Undertecknande av handlingar  

49 §  
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska undertecknas av ordföran-
den eller vid förfall för denne vice ordföranden och kontrasigneras av vederbörande handläggande tjäns-
teman om inte styrelsen annat bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. 

Utskottsordförande 

50§  
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottens ledamöter ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande för det allmänna utskottet och ordförande och vice ordförande för 
tekniska utskottet, omvårdnadsutskottet samt barn- och ungdomsutskottet. 



 16(17) 
 
 
Individutskottets ordförande är ordförande i barn- och ungdomsutskottet, vice ordförande är ordförande 
i omvårdnadsutskottet. 
 
Om ordföranden eller vice ordföranden i utskotten på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare i utskott 

51 §  
Ersättare har rätt att närvara vid utskottens sammanträden, även om ersättaren inte tjänstgör. Icke tjänst-
görande ersättare har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. 
 
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i ett utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval 
snarast förrättas. 

Sammanträden med utskott 

52 §  
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer. Sammanträden ska hållas när ordfö-
randen anser att det behövs eller när en majoritet av ledamöterna begär det. 
 
Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Ärendeberedning 

53 §  
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska beredas av utskotten. 
 
Beredning i utskotten innebär att ledamöterna får detaljerad kunskap om ärendet samt möjlighet att ställa 
frågor till ansvarig chef och/eller handläggare. 
 
När ärendet beretts ska utskotten lägga fram förslag till beslut. 
 
Utskottens protokoll ska publiceras på Hjo kommuns hemsida. 

Närvarorätt för utomstående 
Kommunfullmäktiges ordförande 
54 §  
I den händelse kommunfullmäktiges ordförande inte tillhör styrelsen äger denne ändå rätt att närvara vid 
styrelsens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten. 
 
Kommunstyrelsens presidium 
55 §  
Styrelsens presidium äger rätt att närvara vid utskottens sammanträde och delta i överläggningarna men 
inte i besluten. 
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Tjänstemän 
56 §  
Kommundirektören och sekreteraren äger rätt att närvara vid styrelsens och utskottens sammanträden 
och delta i överläggningarna men inte i besluten – såvida inte styrelsen eller utskotten vid särskilda till-
fällen beslutar om annat. 
 
Ekonomichefen och personalchefen och kommunikationschefen äger rätt att närvara vid styrelsens och 
allmänna utskottets sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten – såvida inte styrelsen 
eller utskottet vid särskilda tillfällen beslutar om annat. 
 
Samhällsbyggnadschefen äger rätt att närvara vid styrelsens, allmänna och tekniska utskottens sammanträ-
den och delta i överläggningarna men inte i besluten – såvida inte styrelsen eller utskotten vid särskilda 
tillfällen beslutar om annat. 
 
Socialtjänstchefen och vård- och omsorgschefen äger rätt att närvara vid styrelsens, barn- och 
ungdomsutskottets, omvårdnadsutskottets och individutskottets sammanträden och delta i 
överläggningarna men inte i besluten – såvida inte styrelsen eller utskottet vid särskilda tillfällen beslutar 
om annat. 
 
Skolchefen äger rätt att närvara vid styrelsens, barn- och ungdomsutskottets och individutskottets 
sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten – såvida inte styrelsen eller utskottet vid 
särskilda tillfällen beslutar om annat. 
 
Personalrepresentanter 
57 §  
Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), samt 
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) äger rätt att med en personalrepresentant vardera 
närvara vid styrelsens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten – såvida inte styrel-
sen vid särskilda tillfällen beslutar om annat. 
 
Övrigt 
58 §  
Ordföranden kan i övrigt med stöd av 6 kap 12 § KL kalla anställda hos kommunen att närvara vid ett 
sammanträde med styrelsen för att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett sammanträde får delta 
i överläggningarna men inte i besluten. 
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Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

- anta dokumentet Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg, samt
- upphäva tidigare dokument Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan

pedagogisk verksamhet.
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Avgifterna för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg låg tidigare i dokumentet riktlinjer 
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Tillämpa maxtaxa  

En kommun kan enligt föreskrifterna i Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som 
tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshemmet få statsbidrag, om en viss högsta avgift 
(maxtaxa) tillämpas för plats i förskola eller fritidshem. 

 

Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds i 
stället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen 
(2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Förordning (2011:678).  

 

Hjo kommun tillämpar maxtaxa för avgifter inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
omsorg. Hushållet betalar en avgift för att ha sitt/sina barn i förskola, fritidshem eller 
pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av 
hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar 
desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst.  

 

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets 
avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. I 
fritidshemmet är avgiften per månad högst två, en respektive en procent av hushållets 
avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. 

 

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst 
yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. 

 

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den 
högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. 
Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår. 

 

Inkomsttaket per månad för 2020 är 49 280 kronor. 

 

Fastställande och betalning av avgift 

• Fastställd avgift tas ut från första inskolningsdag. 
• Avgiften betalas 12 månader per år. 
• Avgiften grundas på abonnemangsprincipen. Det innebär att föräldrar som har 

anställning eller studier med ferier eller ledighet får betala även om barnet under denna 
tid inte nyttjar platsen. 

• Möjlighet finns till betalning via e-faktura eller autogiro. 

 

Avgiftsgrundande inkomst 

• Avgiften beräknas på båda makarnas/sammanboendes bruttoinkomster per månad, 
oavsett om barnen är gemensamma eller inte. 

• Om föräldrarna har gemensam vårdnad, men bor på skilda håll i samma kommun och 
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barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg, grundas 
avgiften på den sammanlagda bruttoinkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. 
Detta kan innebära två avgifter som avser samma barn. Avgiften får dock inte överstiga 
avgiften för en plats.  

• För ensamstående vårdnadshavare beräknas avgiften på dennes inkomst. 
 
 

Till avgiftsgrundande inkomst hör följande ersättningar och bidrag: 

 Lön (före skatt) 
 Inkomst från näringsverksamhet 
 A-kassa/Alfa-kassa 
 Utbildningsbidrag arbetsmarknadsutbildning 
 Föräldrapenning/sjukpenning 
 Pension (ej barnpension) 
 Livränta 
 Familjehemsersättning 
 Familjebidrag 
 Vårdbidrag 
 Arvoden 

 

Inkomstuppgift 

• Inkomstanmälan ska göras varje år oavsett om inkomsten har ändrats eller inte. (gäller 
inte om hushållet meddelat maxbelopp). 

• Inkomstanmälan görs via blankett på Hjo kommuns hemsida eller via mail till 
barnomsorgshandläggare.  

• Inkomständring och ändrade familjeförhållanden ska meddelas så snart de blivit kända. 
Kommunen har rätt att efterdebitera om de faktiska inkomsterna varit högre än de 
som legat till grund för avgiften. 

• Om begärd inkomstuppgift inte lämnas in debiteras maxtaxa. 
• Om vårdnadshavare har barn placerade i både enskild och kommunal verksamhet tas 

hänsyn till detta i avgiftsberäkningen. 
 

Låginkomstskydd 

Familjer med en månadsinkomst lägre än 30 % av prisbasbeloppet behöver inte betala någon 
avgift. 

 

Återbetalning av avgift 

• Återbetalning av avgift sker om barnet har en sammanhängande sjukfrånvaro längre tid 
än 4 veckor.  

• Vårdnadshavare måste meddela sjukfrånvaro skriftlig och lämna läkarintyg till 
kommunens barnomsorgshandläggare senast 1 månad efter sjukfrånvaron. 

• Tillfällig frånvaro eller schemaändring på grund av ledighet berättigar inte till 
återbetalning eller reducerad avgift. 
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Förskolebarn 1-2år  

Mer än 15 timmar  

Förskolebarn  Procent av bruttoinkomst Högsta avgift kr/mån 

Barn 1 3,0% 1478 

Barn 2 2,0% 986 

Barn 3 1,0% 493 

Fler barn Ingen avgift  

Upp till 15 timmar 

Förskolebarn  Procent av bruttoinkomst Högsta avgift kr/mån 

Barn 1 2,0% 986 

Barn 2 1,0% 493 

Barn 3 1,0% 493 

Fler barn Ingen avgift  

Allmän förskola 3-5år  

Mer än 15 timmar 

Förskolebarn  Procent av bruttoinkomst Högsta avgift kr/mån 

Barn 1 2,1% 1035 

Barn 2 1,4% 690 

Barn 3 0,7% 345 

Fler barn Ingen avgift  

Fritidsbarn 6-12år 

Fritidsbarn Procent av bruttoinkomst Högsta avgift kr/mån 

Barn 1 2,0% 986 

Barn 2 1,0% 493 

Barn 3 1,0% 493 

Fler barn Ingen avgift  
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Direktionen för AÖS 

 

Skrivelse avfallstaxa 2021 – reviderad efter direktionsmöte 2020-05-18 

 

Bakgrund 

Efter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om avfallstaxor 
flyttats från kommunalförbundets direktion till medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar. 
För att upprätthålla principen om likställda avgifter för solidarisk finansiering av gemen-
samma kostnader inom AÖS krävs därför likalydande beslut av samtliga medlemmars full-
mäktige.  

AÖS gör årliga underskott sedan år 2013 vilket är en konsekvens av den utbyggnad av in-
samling av matavfall som påbörjades under 2011. Som planerat har avgifterna varit oföränd-
rade under perioden 2011 – 2018 och den utökade verksamheten tillsammans med generella 
kostnadsökningar har istället finansierats genom att minska eget kapital. Direktionen har där-
för årligen beslutat att inte återställa underskotten med hänvisning till förbundets goda finan-
siella ställning.  

Möjligheten till fortsatt finansiering via eget kapital är begränsad. Inför avfallstaxa 2020 pre-
senterades ett förslag om en successiv intäktsökning med 5 procent per år för att minska de 
årliga underskotten och för att inom en femårsperiod nå ett positivt resultat. Samtidigt redovi-
sades ett antal osäkerhetsfaktorer som kan påverka behovet av ytterligare avgiftshöjningar. 
Planen accepterades av direktionen och medlemskommunerna fastställde avfallstaxan för 
2020.  

 

Effektivisering och besparingar 

Besparingar och effektivisering av verksamheten är ett ständigt pågående arbete inom AÖS. 
En del åtgärder går att genomföra snabbt med omedelbar effekt som exempelvis rullkross på 
ÅVC. Andra åtgärder är mer komplicerade att genomföra och det tar lång tid innan bespa-
ringseffekter uppstår. Exempel på det är förbättrad sorteringskvalité av restavfallet som be-
döms ha stor besparingspotential.  
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Föreslagna ändringar i avfallstaxa 2021 

Enligt föreliggande förslag till avfallstaxa för 2021 ökar intäkterna för grundavgifter och 
hämtningsavgifter med ca 6,6 mnkr. Intäkterna för tömning av latrin samt små avloppsanlägg-
ningar ökar samtidigt med ca 0,3 mnkr.  

Grundavgifterna för småhus och verksamheter höjs med 50 kr per år till 800 kr. Grundavgif-
terna för lägenheter i flerbostadshus och fritidshus höjs med 25 kr per år till 400 kr. Dessa 
höjningar ökar intäkterna med ca 2,8 mnkr. 

Hämtningsavgifterna höjs enligt exempel nedan och den miljöstyrande avgiften för de som 
inte sorterar matavfall föreslås höjas med 50 kr till 570 kr för både småhus och flerbostads-
hus. Förändringarna innebär intäktsökning med ca 3,8 mnkr. 

Nedan ges exempel på de vanligaste abonnemangen och hur förändringen ser ut. 

Småhus, exempel  
 

Matavfallsabonnemang År 2020 År 2021 Skillnad 
kr/år 

Skillnad 
kr/mån 

Skillnad 
% 

Grundavgift småhus 750 800 50 4 6,7% 

Kärl 190 liter med mat 1 060 1 105 45 4 4,2 % 

Årsavgift, kr 1 810 1 905 95 8 5,3% 

 

Blöjabonnemang År 2020 År 2021 Skillnad 
kr/år 

Skillnad 
kr/mån 

Skillnad 
% 

Grundavgift småhus 750 800 50 4 6,7% 

Kärl 190 liter med mat + blöj 1 360 1 405 45 4 3,3% 

Årsavgift, kr 2 110 2 205 95 8 4,5% 

 

Ej sortering av mat År 2020 År 2021 Skillnad 
kr/år 

Skillnad 
kr/mån 

Skillnad 
% 

Grundavgift småhus 750 800 50 4 6,7% 

Kärl 190 liter utan mat 1 580 1 675 95 8 6,0% 

Årsavgift, kr 2 330 2 475 145 12 6,2% 
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Flerbostadshus, exempel 

Nedanstående exempel är två mellanstora flerbostadshus med 48 lägenheter varav det ena sor-
terar matavfall och det andra har valt att inte sortera. 
 

Med sortering av matavfall Antal År 2020 År 2021 Skillnad 
kr/år 

Skillnad 
kr/mån 

Skillnad 
% 

Ökning 
per  

lägenhet 

Grundavgift flb. 48 18 000 19 200 1 200 100 6,7%  

Kärl 660 liter rest 26 tömn 5 15 950 16 550 600 50 3,8%  

Kärl 140 liter mat 26 tömn 4 716 760 44 4 6,1%  

Årsavgift, kr  34 666 36 510 1 844 154 5,3% 38 kr 

 

Utan sortering av matavfall Antal År 2020 År 2021 Skillnad 
kr/år 

Skillnad 
kr/mån 

Skillnad 
% 

Ökning 
per  

lägenhet 

Grundavgift flb. 48 18 000 19 200 1 200 100 6,7%  

Kärl 660 liter 26 tömn 5 15 950 16 550 600 50 3,8%  

Miljöavgift* 48 24 960 27 360 2 400 200 9,6%  

Årsavgift, kr  58 910 63 110 4 200 350 7,1% 88 kr 

*Miljöavgiften föreslås höjas från 520 kr till 570 kr per lägenhet och år 
 

Underjordsbehållare 

Underjordsbehållare blir allt vanligare i framför allt Skövde. De återfinns främst vid flerfa-
miljshus men även vid förskolor och andra kommunala anläggningar. En underjordsbehållare 
är en nedgrävd behållare med en inkastanordning ovan jord. Behållaren lyfts och töms med en 
kranbil.  

För närvarande finns underjordsbehållare av storlek 3 kbm för matavfall och 5 kbm för restav-
fall. Både veckotömning och tömning varannan vecka förekommer. Priset för tömning av un-
derjordsbehållare är något högre än tömning av en container vilket beror på att det än så länge 
finns relativt få underjordsbehållare som ska bära kostnaden för en särskild kranbil.  

Matavfall i underjordsbehållare Tömning varannan vecka Tömning varje vecka 

Underjordsbehållare 0–3 kbm 15 855 kr/år 32 505 kr/år 

 

Restavfall i underjordsbehållare Tömning varannan vecka Tömning varje vecka 

Underjordsbehållare 0–3 kbm 16 320 kr/år 33 455 kr/år 

Underjordsbehållare 3,1–5 kbm 19 315 kr/år 39 595 kr/år 
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Små enskilda avloppsanläggningar 

Avgifterna för tömning av små avloppsanläggningar föreslås höjas med 4 procent vilket mots-
varar ca 0,4 mnkr i ökade intäkter. Avgifterna höjs på grund av ökade kostnader för behand-
ling av slam vid reningsverken. 

 

Storlek År 2020 
kr/tömningstillfälle 

År 2021  
kr/tömningstillfälle 

Skillnad i kr 

Upp till 3 kbm 923 960 37 

3,1-5,0 kbm 1 169 1 220 51 

5,1-8,0 kbm 1 704 1 770 66 

 

Latrin 

Latrinavgifterna föreslås höjas med tre procent för att fortsatt ha kostnadstäckning för tjäns-
ten. Det innebär en ökning med 125 kr per år för permanentboende och 90 kr per år för som-
marboende. Totalt berörs ca 260 kunder. 

 

Omvärldsfaktorer som påverkar eller kan komma att påverka avfallstaxan 

Avfallsförbränningsskatt 

Skatt på avfallsförbränning gäller från 1 april 2020 och skatten innebär en ungefärlig kost-
nadsökning för AÖS med 3,2 mnkr år 2020 och ytterligare 2,5 mnkr år 2021 och 1,5 mnkr år 
2022.   

Slopat producentansvar för tidningar 

Om producentansvaret för tidningar avvecklas och kommunerna får ansvar för insamlingen 
innebär det sannolikt att avfallsmängderna kommer att öka, därmed även behandlingskostna-
derna och förbränningsskatten. Uppskattningsvis med 2,5 mnkr. Eventuella ökade kostnader 
för insamling är inte medräknat.  

Åtgärder för att förebygga hushållsavfall 

Ny lagstiftning under senare delen av 2020 förväntas innebära att det blir möjligt att låta av-
fallstaxan finansiera åtgärder för att förbygga hushållsavfall. I samband med den blivande av-
fallsplanen har medlemskommunernas representanter angett att förebyggande åtgärder är an-
gelägna. Påverkan på avfallstaxan är relaterat till omfattningen av det förebyggande arbetet. 

 

Förankring med kommundirektörer 

Vid ägarsamrådet i januari 2018 beslutades att avfallstaxan ska förankras med respektive 
kommuns kommundirektör vilket också skett sedan dess. Den 29 januari 2020 träffade AÖS 
kommundirektörerna för att presentera förslag till ny avfallstaxa för 2021. Inga särskilda syn-
punkter på förslaget framkom under mötet. Efter mötet har inga synpunkter inkommit förutom 
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en skrivelse den 11 februari från Hjo kommun med bland annat synpunkter på förslaget till 
avfallstaxa. Sammanfattningsvis handlar Hjos synpunkter om att betalningen till medlems-
kommunerna för avfallsrelaterad verksamhet bör fortsätta samt att avfallskollektivet bör svara 
för den högre avgiftshöjningen om ca 10 procent som förbränningsskatten innebär. 
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1. Allmänna bestämmelser 
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för avfall som kommer 
från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet enligt 15 kap. 20 § miljö-
balken. I detta dokument benämns detta som hushållsavfall. AÖS ansvar och denna avfalls-
taxa omfattar inte det avfall som producenterna har ansvar för enligt 15 kap. 12 § i miljöbal-
ken. 

Bestämmelser för hanteringen av avfallet finns i avfallsföreskrifter för AÖS. 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021. 

 

2. Principer 
Avfallstaxan ska bidra till att styra mot målen i avfallsplanen och vara utformad så att incita-
ment ges till ökat kundengagemang med förbättrad arbetsmiljö och miljöriktigt beteende 
som följd (Miljöbalken 27 kap 4-6 §§). 

Avfallstaxan ska finansiera genomförandet av det kommunala renhållningsansvaret. 

Avfallstaxan ska successivt anpassas till de ökade miljökrav som tillkommer i alla led inom av-
fallshanteringen. 

Avfallstaxan ska vara tydlig och enkel att förstå, tillämpa och kommunicera. 

Avfallstaxan ska följa likabehandlingsprincipen så att lika avgifter tas ut för lika abonnemang 
i samtliga medlemskommuner. 

Avfallstaxan tillämpas när samtliga medlemskommuners fullmäktige har fattat likalydande 
beslut om att anta taxan. 

 

2.1 Återvinningscentraler (ÅVC) 

Hushållens avlämning vid ÅVC ska i huvudsak finansieras av grundavgiften men avgifter kan 
tillämpas för avlämning av till exempel bygg- och rivningsavfall från icke yrkesmässig verk-
samhet. 
 

2.2 Samordning 

När ny medlem tillkommer i förbundet sker samordning av den nya kommunens taxa med 
förbundets taxa. Arbetet med samordningen genomförs successivt och AÖS direktion före-
slår nödvändiga avgifts- och abonnemangsförändringar för att taxorna ska kunna samordnas. 
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3. Utformning 
I denna taxa regleras avgifter för sophämtning, tömning av små enskilda avloppsanlägg-
ningar, hämtning av latrin samt övriga avgifter såsom till exempel tillägg för gångavstånd, 
byte av kärl och hämtning av grovavfall mm.  

Den totala avgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Tilläggsavgifter kan de-
biteras vid gångavstånd till behållare, vid försvårad hämtning eller vid andra omständigheter 
som anses försvårande. 

 

3.1 Grundavgift 

Grundavgiften syftar till att finansiera drift av kommunalförbundets återvinningscentraler 
samt övergripande kostnader såsom information, planering, fakturering och annan administ-
ration.  

Grundavgiften debiteras alla fastigheter där hushållsavfall kan uppstå.  

Grundavgift debiteras enligt fastighetens taxering i fastighetsregistret.  
 

- alla småhus (inkl. fritidshus). När flera småhus finns på samma fastighet utgör antalet 
småhusbyggnader grund för fakturering av antal grundavgifter.  

- alla lägenheter i flerbostadshus som har möjlighet till eget hushåll. Detta innebär för-
utom vanliga lägenheter även seniorboenden och studentlägenheter men inte sjuk-
hus, ålderdomshem, hotell, vandrarhem och liknande verksamheter.  

- alla verksamheter som har lokaler utformade med några slags personalutrymmen el-
ler utgör samlingslokal eller har återkommande behov av sophämtning. Med perso-
nalutrymmen avses kontor, fikarum eller dylikt.  
 

Grundavgiften faktureras även i de fall uppehåll eller befrielse från sophämtning beviljats.  

 

3.2 Hämtningsavgift  

Hämtningsavgiften syftar till att finansiera kommunalförbundets kostnader för insamling och 
behandling av hushållsavfallet. Hämtningsavgiftens storlek bestäms av behållarstorlek, 
hämtningsintervall, behandlingskostnad samt eventuella tillägg för gångavstånd, mm.  

 

3.3 Speciella avgifter  

För tjänster som inte är avgiftssatta eller där speciella förhållanden råder beslutar AÖS om 
avgift från fall till fall med bland annat ledning av tim- och behandlingskostnader etc.  
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4. Fastighetsägarens ansvar 
Begreppet fastighetsägare definieras i bilaga 1 i avfallsföreskrifter för AÖS.  

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för allt avfall som uppkommer på fastigheten och är den 
som är ansvarig för att teckna abonnemang med AÖS för den del av avfallet som utgörs av 
hushållsavfall. AÖS kan godkänna att samfällighet, vägförening eller liknande får teckna 
abonnemang i fastighetsägares ställe.  

Fastighetsägaren ska snarast anmäla antingen till AÖS, dess entreprenörer eller till av AÖS 
anlitat faktureringsföretag ändring av ägandeförhållanden eller abonnemangets omfattning, 
placering av behållare etc. Har fastighetsägaren inte anmält förändring som medför högre 
avgift, kan denna påföras retroaktivt.  

 

4.1 Betalning 

Fastighetsägaren ska betala avgifter till AÖS eller till av AÖS anlitat faktureringsföretag enligt 
betalningsuppgift på fakturan. Avgifter kan debiteras i förskott. Debiterade avgifter ska beta-
las vid de tidpunkter som anges på fakturan. Betalas inte avgiften inom tid som anges på fak-
turan tillkommer en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen från den dag 
betalning skulle ha skett. Om betalning ändå inte sker, går ärendet vidare till inkasso. 

 

5. Avgifter 
Alla avgifter anges inklusive mervärdesskatt. 

För att beräkna totalavgiften för abonnemanget adderas grundavgift, hämtningsavgift och 
eventuella tillägg (t.ex. gångavstånd eller avgift för försvårad hämtning). 

 

5.1 Grundavgifter  

 

 
Småhus och verksamheter 

 
800 kr per år 

 
Fritidshus och lägenhet i flerbostadshus 

 
400 kr per år 
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5.2 Hämtningsavgifter  
 

Småhus - sortering av matavfall 
 

Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 4 veckor 

Grundavgift Hämtnings- 
avgift 

Summa  
avgift (kr/år) 

Kärl 130-140 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 800 kr 715 kr 1 515 kr 

Kärl 190 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 

800 kr 1 105 kr 1 905 kr 

Kärl 240 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall  

800 kr 1 430 kr 2 230 kr 

Kärl 370 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 
(kan ej nytecknas) 

800 kr 2 120 kr 2 920 kr 

 

 

Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 2 veckor 
Enbart för familjer med blöjbarn upp till  
4 år eller då särskilda behov finns till följd av sjukdom. 

Grundavgift Hämtnings- 
avgift 

Summa  
avgift (kr/år) 

Kärl 130-140 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 800 kr 1 015 kr 1 815 kr 

Kärl 190 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 

800 kr 1 405 kr 2 205 kr 

Kärl 240 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall  

800 kr 1 730 kr 2 530 kr 

Kärl 370 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 
(kan ej nytecknas) 

800 kr 2 420 kr 3 220 kr 
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Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för småhus medan hämtningsavgiften delas mellan 
deltagande fastigheter. 

Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 4 veckor 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Delat kärl 130-140 liter för restavfall  
Delat kärl 140 liter för matavfall 715 kr 

Delat kärl 190 liter för restavfall 
Delat kärl 140 liter för matavfall  

(kan ej nytecknas) 
1 105 kr 

Delat kärl 240 liter för restavfall 
Delat kärl 140 liter för matavfall  

(kan ej nytecknas) 

1 430 kr 

 

 

Godkänd varmkompost +  
restavfall 1 gång / 4 veckor Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift  

(kr/år) 

Kärl 140 liter  800 kr 715 kr 1 515 kr 

Kärl 190 liter  
(kan ej nytecknas) 800 kr 1 105 kr 1 905 kr 

 

 

Årshämtning restavfall 
(endast vid beviljat undantag för års-
hämtning*) 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 190 liter 
Permanentboende, 2 gånger/år 800 kr 95 kr 895 kr 

* Vid beviljat undantag för årshämtning ska kärlet endast ställas fram då hämtning beställts. 

 

 

 

 

 

 



Avfallstaxa AÖS 
 

 9  
  

Avgifter för småhus som väljer att inte sortera ut sitt matavfall. 

Brännbart avfall  
1 gång / 2 veckor 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 130-140 liter 800 kr 1 285 kr 2 085 kr 

Kärl 190 liter 800 kr 1 675 kr 2 475 kr 

Kärl 240 liter 800 kr 2 000 kr 2 800 kr 

Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) 800 kr 2 690 kr 3 490 kr 

 
 

Delat kärl hämtning brännbart avfall 1 gång / 2 veckor 
 
Två närboende fastighetsägare kan ansöka om att dela kärl.  
Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för småhus medan hämtningsavgiften delas mellan 
deltagande fastigheter. 
 
Miljöstyrande avgift om 570 kr tillkommer per deltagande fastighet.  
 

 Summa hämtningsavgift (kr/år) 

Kärl 130-140 liter  715 kr 

Kärl 190 liter (kan ej nytecknas) 1 105 kr 

Kärl 240 liter (kan ej nytecknas) 1 430 kr 

 
 

Gemensamma behållare 
Permanentboende, abonnemang i gemen-
sam behållare*.  

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Hämtning sker 1 gång / 2 veckor året om. 800 kr 1 285 kr 2 085 kr 

* AÖS bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund. 

 
 

Extrakärl (gäller endast för småhus som väljer att inte sortera ut sitt matavfall) 

Extrakärl för brännbart avfall Hämtningsavgift 
(kr/år) 

140 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 715 kr 

190 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 1 105 kr 

240 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 1 430 kr 
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Fritidshus 

Sommarabonnemang för fritidshus under perioden maj – september 
 

Hämtningsintervall  
1 gång / 2 veckor 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 120-140 liter 400 kr 455 kr 855 kr 

Kärl 190 liter 400 kr 665 kr 1 065 kr 

Kärl 240 liter 400 kr 830 kr 1 230 kr 

Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar grundavgift för fritidshus medan hämtningsavgiften delas mellan delta-
gande fastigheter. Delade kärl kan endast nytecknas i storlek 140 liter. 

 

 

Årshämtning restavfall  
under perioden maj-sep 
(endast vid beviljat undantag för årshämt-
ning) 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 190 liter 2 gånger per år 400 kr 95 kr 495 kr 

* Vid beviljat undantag för årshämtning ska kärlet endast ställas fram då hämtning beställts. 

 

 

 

 

Gemensamma behållare Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Sommarboende, abonnemang i gemensam behållare. * 
Hämtning 1 gång / 2 veckor under perioden  
maj-september. 

400 kr 455 kr 855 kr 

* AÖS bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund. 

 

Hämtning restavfall 1 gång/4 veckor under pe-
rioden maj-sep 

(kräver godkänd varmkompost) 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 140 liter  400 kr 280 kr 680 kr 

Kärl 190 liter (kan ej nytecknas) 400 kr 390 kr 790 kr 
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Hämtning av latrin  
 

 
Latrinabonnemang 

 
Hämtningsavgift 

Permanentboende 
 
(26 latrinkärl ingår i abonnemanget) 

4 275 kr 

Sommarboende 
maj – september 
 
(6 latrinkärl ingår i abonnemanget) 

3 090 kr 

 
Information om hämtningstillfällen meddelas direkt till kund. 

 

Försäljning av extra latrinkärl 

Extra latrinkärl kan beställas hos AÖS mot avgift enligt nedan. Försäljning av latrinkärl medges endast till kund 
med latrinabonnemang. 

Försäljning extra latrinkärl Pris/kärl 

Extra latrinkärl (kr/st.) 250 kr 
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Sortering av matavfall i flerbostadshus  

Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. AÖS avgör minsta antalet kärl. 
 

Kärl 140 liter för matavfall Hämtningsavgift matavfall  
(kr/år) 

Matavfall 1 gång/2 veckor 190 kr 

Matavfall 1 gång/ vecka 398 kr 

 

För flerbostadshus som inte sorterar matavfall tillkommer en miljöavgift per lägenhet. 
 

Miljöavgift Avgift per lägenhet och år i flerbostadshus 

Gäller flerbostadshus som inte sorterar matavfall 570 kr 

 

Brännbart avfall eller restavfall vid flerbostadshus och verksamheter etc.  
 

Hämtningsavgift (kr/behållare och år) 

Brännbart avfall eller 
restavfall 

Hämtningsintervall 
1 gång / 2 veckor 

Hämtningsintervall 
1 gång / vecka 

Hämtningsintervall 
2 gånger / vecka 

Hämtningsintervall 
3 gånger / vecka 

Kärl 120-140 liter 715 kr 
(kan ej nytecknas) - - - 

Kärl 190 liter 1 105 kr 2 320 kr - - 

Kärl 240 liter 1 430 kr 3 005 kr 6 310 kr 
(kan ej nytecknas) - 

Kärl 370 liter 2 335 kr 4 905 kr 
(kan ej nytecknas) 

10 300 kr 
(kan ej nytecknas) - 

Kärl 660 liter 3 310 kr 6 950 kr 14 595 kr 30 650 kr 
(kan ej nytecknas) 

     
Säck 160-240 liter 1 055 kr 

(kan ej nytecknas) 
2 795 kr 

(kan ej nytecknas) - - 

     
Container 3-4 kbm  20 505 kr - - - 

Container 6 kbm 23 880 kr 50 150 kr - - 

Container 8 kbm 26 130 kr 54 875 kr 115 240 kr - 

Container 10 kbm 28 415 kr 59 670 kr 125 310 kr 270 840 kr 
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Underjordsbehållare  
 
 

Innan underjordsbehållare installeras ska AÖS kontaktas. Observera att särskilt regelverk för 
underjordsbehållare ska följas.  

 

Matavfall i underjordsbehållare 
 
Storlek i kubikmeter (kbm) 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Tömning varannan vecka 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Tömning varje vecka 

Underjordsbehållare 0–3 kbm 15 855 kr 32 505 kr 

 

 

 

Restavfall i underjordsbehållare 
 
Storlek i kubikmeter (kbm) 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Tömning varannan vecka 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Tömning varje vecka 

Underjordsbehållare 0–3 kbm 16 320 kr 33 455 kr 

Underjordsbehållare 3,1–5 kbm 19 315 kr 39 595 kr 

 

Extratömning av underjordsbehållare för mat se avsnitt 5.3 Övriga avgifter 
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Matavfall vid restauranger, storkök och andra verksamheter 

Gäller endast efter särskilt godkännande av AÖS. 

Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall.  
Kunder som har behov av andra påshållare och påsar än de som tillhandahålls för hushållen anskaffar och be-
kostar själv erforderliga hållare, påsar eller säckar helt i papper. 

Kärl 140 liter för matavfall 
Hämtningsintervall 

Hämtningsavgift 
(kr/kärl och år) 

1 gång/2 veckor 950 kr 

1 gång/vecka 1 995 kr 

2 gånger/vecka (kan ej nytecknas) 4 190 kr 

 

Hämtning av restavfall  
Abonnemang tecknas i enlighet med abonnemang för hämtning av restavfall vid flerbostadshus, verksamheter 
etc. 

 

Korttidsabonnemang för hämtning av brännbart avfall och latrin vid 
festivaler, evenemang etc. 

Tecknas efter överenskommelse med AÖS. 
 

Storlek Hämtningsavgift 
(kr/st. och hämtningstillfälle) 

Kärl 140-240 liter 510 kr 

Kärl 660 liter 645 kr 

Container 6 kbm 1 790 kr 

Container 8 kbm 2 235 kr 

Container 10 kbm 2 680 kr 

Latrinkärl 350 kr 

 

Utöver hämtningsavgift ovan tillkommer avgift för utställning, hemtagning och rengöring enligt nedan. 

Kärl (kr/st.)    320 kr (maximalt faktureras avgift för 5 st. kärl) 
    

Container (kr/st.)  1 500 kr 
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5.3 Övriga avgifter 
 

Extra hämtningar 

Extra hämtningar medges endast till kund. 
 

Avgift för hämtning av extra säckar på ordinarie hämtningsdag Hämtningsavgift 
kr/gång 

Säck 160-240 liter  
Kr/säck och hämtning 85 kr 

 

 

Avgift för planerad extrahämtning  

Hämtning sker på dag som fastställs av AÖS eller dess entreprenörer.  

Hämtningsavgift 
(kr/gång) 

Kärl 140 – 240 liter för restavfall  
Kr/kärl och hämtning 85 kr 

 

 

Avgift för extra hämtning av kärl och container på annan dag än ordinarie  
hämtningsdag 

Hämtningsavgift 
(kr/gång) 

Kärl 120 - 660 liter  
Kr/behållare och hämtning 520 kr 

Container 3-10 kbm 
Kr/behållare och hämtning 2 870 kr 

Underjordsbehållare 0-5 kbm  3 040 kr 

 

 

Avgift för hämtning av kärl och container som inte varit tillgänglig på ordi-
narie hämtningsdag 

Hämtningsavgift 
(kr/gång) 

Kärl och container, 120 liter – 10 kbm 
Kr/behållare och hämtning 520 kr 

 

Komprimerat avfall 
Hämtning av komprimerat avfall i befintliga behållare ska vara godkänt av AÖS och prissätts från fall till fall be-
roende på tidsåtgång, volymvikt mm. (Kan ej nytecknas) 
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Tillägg för gångavstånd 
 

Kärl och säckar Avgift/hämtning och behållare 

6-15 meter 32 kr 

16-25 meter 85 kr 

Över 26 meter 170 kr 

 
Gångavstånd kan i undantagsfall medges upp till maximalt 45 meter.  
 

Tillägg för försvårad hämtning 
 

Kärl, säck och container Avgift/ hämtställe och gång 

Hämtning i utrymmen med trösklar, trånga utrymmen etc. som ej uppfyller ”An-
visningar om hämtning av hushållsavfall” eller på annat sätt är försvårande. 380 kr 

Avser hämtning av container som behöver dras fram innan de kan hämtas, dvs 
står placerade under tak eller dylikt. 
(Kan ej nytecknas) 

150 kr 

 

Plockanalys (kvalitetskontroll) 
 

Kärlstorlek Pris per kärl  
(kr/kärl och tillfälle) 

140 liter - 660 liter 245 kr 

 

 

Felsorteringsavgift underjordsbehållare 
 

Underjordsbehållare Pris per behållare och tillfälle 

Matavfall 1 500 kr 
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Annan hämtning och mottagning av hushållsavfall 
 

Hämtning vid fastighet Pris per tillfälle 

Komprimerande sopbil med chaufför 2 045 kr 

Paketbil med chaufför 1 370 kr 

Extra medföljande personal 635 kr 

 
Hämtning av grovavfall sker endast i markplan och på den plats som AÖS godkänt. För större städningar kan container för 
utsorterat brännbart avfall beställas hos av AÖS utsedd entreprenör. Farligt avfall och elavfall etc. får ej läggas tillsammans 
med annat avfall. 
 

Mottagning vid återvinningscentraler Avgift per styck 

Hushållens sorterade grovavfall 0 kr 

Blandade säck- och kärlsopor (endast vid Falevi ÅVC) 100 kr 

 
Fastighetsrelaterat avfall lämnat av hushåll 
Mängder överstigande 1 kbm per besök är avgiftsbelagda. Se separata avgifter för verksamhetsavfall. 

Endast mindre mängder asbest tas emot i AÖS regi vid Bångahagen, Falevi och Risängen avfallsanläggning. Med mindre 
mängd avses enstaka bitar av sådan storlek att kunden av egen kraft kan lägga det i behållaren. Asbest ska vid avlämnandet 
vara inplastat och uppmärkt. Större mängder asbest hänvisas direkt till aktörer med tillstånd att hantera avfallet. 

 

Byte och hemtagning av kärl och containrar  

Fastighetsägarens eget byte av rengjort kärl sker på av AÖS anvisade platser. Vid avlämnandet ska kontakt tas med perso-
nal på plats. Innan byte av container tas kontakt med AÖS. 
 

Byte av behållarstorlek, hemtagning och rengöring av behållare Avgift per kärl och container 

Fastighetsägaren ombesörjer rengöring och byte av behållare 0 kr 

AÖS ombesörjer byte av kärl 320 kr 

AÖS ombesörjer byte av container 1 430 kr 

Hemtagning av container 1 430 kr 
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5.4 Små avloppsanläggningar  

 

Tömning av minireningsverk, slamavskiljare och slutna tankar  

 

Tömning av minireningsverk/slamavskiljare/sluten tank Avgift per tillfälle 

Storlek upp till 3,0 kbm 960 kr 

Storlek 3,1 – 5,0 kbm 1 220 kr 

Storlek 5,1 – 8,0 kbm 1 770 kr 

För slamavskiljare/sluten tank större än 8 kbm tillkommer för varje ytterligare 
kbm 200 kr 

Avgift för beställd tömning som ej kan utföras pga. hinder 400 kr 

 

 

Tömning av kompletterande slamavskiljare (t.ex. BDT-brunn) i samband med 
tömning av fastighetens ordinarie slamavskiljare/sluten tank Avgift per tillfälle 

Storlek upp till 1 kbm 440 kr 

Storlek 1,1 – 3,0 kbm 740 kr 

 

 

Tilläggsavgifter 

 

Tilläggsavgifter 
debiteras utöver ordinarie tömningsavgift Avgift per tillfälle 

Vid beställning av akut tömning att utföras inom 24 timmar från beställning tillkommer utöver ordinarie tömningsavgift.  

Vardag kl. 07-16 705 kr 

Vardag kl. 16-07 1 250 kr 

Helg 1 500 kr 

Storhelg 2 200 kr 
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Tömning av fosforfällor  

Beställning av hämtning av filtermaterial ska göras minst 5 vardagar innan hämtning. 

Hämtning och behandling av fosforfällor Pris per tömning 

Hämtning av filtermaterial i säck upp till 500 kg med kranbil 

Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg 
2 700 kr 

Hämtning av filtermaterial i säck över 500 kg med kranbil 

Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg 
3 300 kr 

Hämtning av filtermaterial upp till 500 kg med sugbil  2 700 kr 

Hämtning av filtermaterial över 500 kg med sugbil  3 300 kr 

 



Samordningsförbundet Skaraborg   mån 2020-07-06 17:07 
Från: P-O Hermansson po_hermansson@hotmail.com 
Till: kommun@essunga.se; kommunen@falkoping.se; info@gullspang.se; 
gotene.kommun@gotene.se; HJ-FN-Kommunen <kommunen@hjo.se>; kommun@karlsborg.se; 
kommun@lidkoping.se; info@mariestad.se; skara.kommun@skara.se; SK-FN-SMS-SkövdeKommun 
<skovdekommun@skovde.se>; TI-FN-Kommun <kommun@tibro.se>; 
tidaholms.kommun@tidaholm.se; kommunen@toreboda.se; vara.kommun@vara.se 

Samordningsförbundet    Samordningsförbundet    Samordningsförbundet 
 Västra Skaraborg  Östra Skaraborg    Norra Skaraborg 

REPRESENTANT TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SKARABORG 

TRE SAMORDNINGSFÖRBUND I SKARABORG PLANERAR FÖR SAMGÅENDE 
Beslut har nu fattats hos samtliga medlemmar i de tre samordningsförbunden i Skaraborg att gå 
samman och bilda Samordningsförbundet Skaraborg från och med 1 januari 2021. 
Man har också beslutat om den nya förbundsordning som ska gälla från och med 1 januari 2021. 
Avseende representation från medlemmarna i det nya förbundet framgår det av 5§ och 14§ följande: 
”5§ Styrelsen 
Förbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och 16 ersättare. 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen utser vardera en ordinarie 
ledamot och en ersättare. Kommunerna utser en ordinarie ledamot och 13 ersättare.  
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1januari året efter det år då val till 
fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Den av kommunerna utsedda ledamoten väljs för ett 
år i taget efter ett bland kommunerna roterande schema. 
Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som styrelsen 
beslutar.  
Ersättare har närvaro- och yttranderätt.  
Styrelsen ska inrätta en styrelseberedning som ska bestå av en representant från Försäkringskassan 
en representant från Arbetsförmedlingen, en representant från Västra Götalandsregionen och tre 
representanter från kommunerna. Styrelseberedningen ska utses bland styrelsens ledamöter och 
ersättare. 

14§ Revision 
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en 
revisor för varje medlems räkning.  
För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska utses en gemensam revisor. Kommunerna ska utse 
en gemensam revisor och Västra Götalandsregionen ska utse en revisor. 
Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL. 
Mandattiden för revisorer är densamma som för styrelseledamöter enligt 5 § i denna 
förbundsordning. Mandattid för statens revisorer hanteras i särskild ordning. 
Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i FinsamL.” 
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För att förbereda att allt kan starta upp som planerat den 1 januari 2021 ber vi er att snarast men 
senast den 31 oktober 2020 meddela er representant. Detta gör ni skriftligen till:   

 
Samordningsförbundet Västra Skaraborg 

                         Malmgatan 36 
                         532 32 Skara. 
                         e-mail: svsfinsam@svsfinsam.se 
 
Som en del i detta arbete har man också enats om hur representationen i styrelse, beredning och 
revision ska vara sammansatt vilket framgår nedan. 
 
Hälsningar 
- Gunilla Druve Jansson, Ordförande Samordningsförbundet Västra Skaraborg 
- Louise Samuelsson, Ordförande Samordningsförbundet Östra Skaraborg 
- Anette Karlsson, Ordförande Samordningsförbundet Norra Skaraborg 

 

 

ÅR ORDF 
VICE 
ORDF LEDAMÖTER 

STYRELSEBEREDNING förutom 
VGR,FK,AF KOMMUNREVISOR 

2021 VGR Essunga FK, AF Gullspång, Falköping, Götene Falköping 
2022 VGR Falköping FK, AF Mariestad, Hjo, Lidköping Gullspång 
2023 FK Gullspång AF, VGR Töreboda, Karlsborg, Skara Götene 
2024 FK Götene AF, VGR Gullspång, Skövde, Vara Hjo 
2025 AF Hjo FK, VGR Mariestad, Tibro, Essunga Karlsborg 
2026 AF Karlsborg FK, VGR Töreboda, Tidaholm, Götene Lidköping 
2027 VGR Lidköping FK, AF Essunga, Falköping, Gullspång Mariestad 
2028 VGR Mariestad FK, AF Götene, Hjo, Karlsborg Skara 
2029 FK Skara AF, VGR Lidköping, Mariestad, Skövde Skövde 
2030 FK Skövde AF, VGR Tibro, Tidaholm, Töreboda Tibro 
2031 AF Tibro FK, VGR Skara, Vara, Essunga Tidaholm 
2032 AF Tidaholm FK, VGR Falköping, Gullspång, Götene Töreboda 
2033 VGR Töreboda FK, AF Hjo, Karlsborg, Lidköping Vara 
2034 VGR Vara FK, AF Mariestad, Skara, Skövde Essunga 
    O. S. V   O. S. V O. S. V 

 
För eventuella frågor kontakta: 
P-O Hermansson 
Email: po_hermansson@hotmail.com 
Tel: 070 511 00 20 
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Från: Sandra Lind <Sandra.Lind@politiker.hjo.se> 

Skickat: torsdag 10 september 2020 11:39 

Till: Thomas Lindberg 

Ämne: Avsluta uppdrag  

Hej 

Jag vill härmed avsluta alla mina politiska uppdrag i Hjo kommun. 

Ordinarie ledamot KF 

Ordinarie ledamot KS 

Ordinarie ledamor IU 

Ordinarie ledamot och vice ordförande BU 

Adjungerade suppleant styrelsen Skara stift folkhögskola 

Ersättare direktionen Tolkförmedling Väst 

Med vänlig hälsning 

Sandra Lind 

2020-207
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